
 
 

             Mahalli Çevre Kurulu 02/03/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, deşarj 

izni,emisyon izni ve baz istasyonu konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU 

Başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı  ile toplanmıştır. 

 

 

BAZ İSTASYONLARI 

 

1)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 19.11.2004 tarih ve9794 sayılı 

yazısında, Alanya İlçesi,Club Bedesten Hotel Otoparkı yanı Alanya Kalesi Altı/ANTALYA adresinde, 

Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu, hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

kurulacağı alanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 23.10.1987 tarih ve 3782 sayılı kararı ile 1. Derece  Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan 

edilmiş alan içerisinde kalması nedeniyle sakıncalı bulunmuş olup,komisyon üyesi olan Alanya 

Belediye Başkanlığı’da  yazılı  olarak verdiği görüşünde,söz konusu baz istasyonunun kurulacağı 

alanın, “1.derece doğal,arkeolojik,ve kentsel  sit koruma amaçlı imar planı hükümleri doğrultusunda” 

denilerek, belirtilen adreste kurulmasında sakınca görülmüştür.    

Bu doğrultuda; Alanya Müze Müdürlüğünün görüşüne istinaden,bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 12.11.2004 tarih ve 9740 

sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Grand Sözbir Otel Cumhuriyet Mah. Mersin Karayolu üzeri 

Mahmutlar/ANTALYA adresinde, Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması 

talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Komisyon üyesi olan Alanya 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2004 tarih ve 11292 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Grand Möble Aspendos Blv.No 39 /ANTALYA adresinde Turkcell  

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Muratpaşa 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2004 tarih ve 11319 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Güzeloba Mah. Havaalanı Cad.Kayısı Sk. No:150 /ANTALYA adresinde 

Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 



04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Muratpaşa 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2004 tarih ve 11320 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Güzeloluk Mah.Şehitler 1833 Sk.  No: 250 /ANTALYA adresinde 

Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Muratpaşa 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6) ) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.12.2004 tarih ve 11754 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Larespark Hotel Topakçayı Mevkii Kundu /ANTALYA adresinde 

Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Muratpaşa 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar ve rilmiştir 

 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.08.2004 tarih ve 5187 

sayılı yazısında Serik İlçesi,Orta Mah.Atatürk Cad.Çelikler İş Merkezi /ANTALYA adresinde 

Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Serik 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

. 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.12.2004 tarih ve 10175 

sayılı yazısında Serik İlçesi,Kızılsöğüt Mevkii Boztepe /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. 

A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Serik 



Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.310 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6560 

sayılı yazısında Serik İlçesi,Justiniano Hotel Kadriye Köyü Taşlıburun Mevkii Belek /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,471-6,310 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.09.2004 tarih ve 5996 

sayılı yazısında Serik İlçesi,Justiniano Hotel Kadriye Köyü Taşlıburun Mevkii Belek /ANTALYA 

adresinde TT&TİM İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görül memiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.370-3.694-4.624 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliğ i ile karar verilmiştir. 

 

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6577 

sayılı yazısında Serik İlçesi, Serkent Siteleri Yanı Boğazak /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim 

Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Serik 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10- 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.09.2004 tarih ve 5502 

sayılı yazısında Celal Bayar Bulv.Hotel Side Prenses No:9 Side /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Side 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinleri n 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 



13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 23.12.2004 tarih ve10865  

sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Aşağı Pazarcı Mah.Zübeyde Hanım Cad. Yıldız Apt. No:l6/ 

ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, 

İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 10.11.2004 tarih ve 9575 

sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Kasaplar Mah. 7043 Sk.No:8  /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-6.310 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.01.2005 tarih ve 278 

sayılı yazısında Manavgat İlçesi, Meydan Mevkii Kızılağaç Köyü  /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.12.2004 tarih ve 11164 

sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Mimar Sinan Mah. 6029 Sk. Başkent Ap.No:8 /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.12.2004 tarih ve 10165 

sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Karacalar Köyü, Ada Mevkii Köy Arazisi Washington Resort Hotel 



Yanı /ANTALYA adresinde TT&TİM İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi 

ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.244 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

18) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 23.12.2004 tarih ve 10869 

sayılı yazısında Merkez İlçe,IC Hotel Havaalanı Yolu Güzel Yurt Mevkii Çalkaya /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca bulunmamasına karşın,komisyon üyesi olan  

Çalkaya Belediye Başkanlığı’nın yazılı olarak vermiş oldukları görüşte,”baz istasyonu yerinin Devlet 

Hava Meydanlarına yakınlığı ve turizm açısından uygun olmadığı düşünüldüğünden”denilerek 

belirtilen adreste kurulması sakıncalı görülmüştür.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-5.012-6.310 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

19) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.01.2005 tarih ve 281 

sayılı yazısında Kemer İlçesi,Tekirova Rixos Hotel  Tekirova /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim 

Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonu nun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Tekirova 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 4.169-7.943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2004 tarih ve 11321 

sayılı yazısında Kemer İlçesi,World Of Wonders Kiriş  Hotel Kiriş Mevkii  /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili , İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Çamyuva 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 18.01.2005 tarih ve 323 

sayılı yazısında Kemer İlçesi,Kemer 3 Girişi,Kumluca Yolu Üzeri Altınayar Soğuk Hava Deposu Yanı   

/ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telek. Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile 

ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 



04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kemer 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 16 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.09.2004 tarih ve 5500 

sayılı yazısında Kemer İlçesi, Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:26 Kemer Rixos Hotel   /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi ol an Kemer 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

23) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.10.2004 tarih ve 8050 

sayılı yazısında Kemer İlçesi, Cumhuriyet Mah. Değirmendere Mevkii Göynük /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, , bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemesine karşın, komisyon üyesi olan 

Göynük Belediye Başkanlığı’nın yazılı görüşünde,”kurulması düşünülen baz istasyonlarının 

yerleşimin yoğunlukta olduğu çok hisseli bir parselde kaldığı tespit edilmiştir.Diğer hissedarların 

şikayetleri  de göz önüne alındığı takdirde”denilerek, belirtilen adreste kurulması sakıncalı 

görülmüştür.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması ,hissedarlardan gerekli kiralama işlemlerinin yapılması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1 

watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

24) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.11.2004 tarih ve 10025 

sayılı yazısında Kemer İlçesi,Cumhuriyet Mah., Değirmendere  Mevkii Göynük /ANTALYA 

adresinde TT&TİM İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemesine karşın, komisyon üyesi olan 

Göynük Belediye Başkanlığı’nın yazılı görüşünde,”kurulması düşünülen baz istasyonlarının 

yerleşimin yoğunlukta olduğu çok hisseli bir parselde kaldığı tespit edilmiştir.Diğer hissedarların 

şikayetleri  de göz önüne alındığı takdirde”denilerek,sakıncalı görülmüştür.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması,hissedarlardan gerekli kiralama işlemlerinin yapılması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.50 

watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

25) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6575 

sayılı yazısında Kemer İlçesi, Nautilus Hotel Bahçecik Mah. Atatürk Cd. No:81 Beldibi   /ANTALYA 



adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Beldibi 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

26) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.01.2005 tarih ve 464 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Kirişçiler Köyü Girişi 116 Ada 11.Parsel /ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil Telek. Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Varsak 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

27) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2004 tarih ve 11291 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Uluş Mah. Uncalı Cad.1153 Sk. No:1/2 /ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil Telek. Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Konyaltı 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

28) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.01.2005 tarih ve 276 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Duraliler Köyü,4509 Sk.1668 Parsel    /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderi lmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar ve rilmiştir. 

 

29) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.01.2005 tarih ve 279 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Ünsal Mah.5150 Sk.Ünsal Camii    /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 



belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

30) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 30.09.2004 tarih ve 6300 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Çağlarca Köyü,102 Nolu Ev Yanı Geyikbayrı /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. . Komisyon üyesi olan Konyaltı 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9.333-5.888 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

31) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.11.2004 tarih ve 9761 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Çamlıbel Mah. 4979 Sk.No:16  /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim 

Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. . Komisyon üyesi olan Kepez 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

32) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 12.11.2004 tarih ve 9731 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Gaziler Köyü, Orta Mah. /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. 

A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. . Komisyon üyesi olan Varsak 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.31-7.943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

33) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.01.2005 tarih ve 465 

sayılı yazısında Kale İlçesi, Yaşam Kent Sitesi B Blok.No:49 Beymelek /ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Telek. Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse  konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. . Komisyon üyesi olan Beymelek 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  



Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar v erilmiştir. 

 

34) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.09.2004 tarih ve 6258 

sayılı yazısında Kumluca İlçesi,Eski Cami Mah.Halil Çılgın Cad.Canan Butik Üstü /ANTALYA 

adresinde tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli  Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca bulunmamasına karşın, komisyon üyesi olan 

Kumluca Belediye Başkanlığı’nın yazılı olarak vermiş oldukları görüşte ,7 katlı binanın sadece zemin 

katının Yapı Kullanım İzni olduğu,şehircilik ve estetik bakımından sakıncalı bulunduğu, çevre halkı 

tarafından tesisin kurulmaması için imza toplandığı denilerek belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

görülmüştür. 

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca  olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir  

 

35) ) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06..12.2004 tarih ve 10193 

sayılı yazısında Akseki İlçesi,Salihler Köyü, Köy Kahvesi Arkası Cevizli /ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Telek. Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

DEŞARJ İZİNLERİ: 

 

36) Deşarj İzni yenileme müracaatında bulunan İlimiz, Alanya İlçesi Okurcalar 

Beldesi,Karaburun Mevkiinde faaliyet gösteren, Delphin Deluxe Resort Otel  adlı turistik tesis ile 

ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu 

doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni  verilmesi uygun görülmüştür. 

 

37) Deşarj İzni  müracaatında bulunan İlimiz, Merkez  İlçe, Aksu Beldesi,Macun 

Köyü,23O-1d pafta 332 ada 1nolu parselde  faaliyet gösteren, Kırmızıtaş İnşaat Ticaret ve San.Ltd. 

Şti.’ne ait Hazır Beton Tesisi ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları 

incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre 

ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

38) Deşarj İzni  müracaatında bulunan İlimiz, Merkez  İlçe, Toptan Sebze Hal Kompleksi 

içerisinde bulunan,Halbirlik Petrolcülük Tur.İnş. Tarım Orman ve Su Ür. Tic.San.A.Ş ..’ne ait 

Akaryakıt İstasyonu ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, 

Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi 

uygun görülmüştür. 

 

EMİSYON İZİNLERİ: 

 

39) Emisyon İzni  müracaatında bulunan İlimiz, Merkez  İlçe, Toptan Sebze Hal Kompleksi 

içi No:871adresinde bulunan,Halbirlik Petrolcülük Tur.İnş. Tarım Orman Ürün. San. Tic.A.Ş..’ne 

ait Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  



 

 

 

B. Sıtkı HANLIOĞLU                       Mine KARA                                        Osman ATMACA  

  Vali Yardımcısı                        Çevre ve Orman İl Müdürü                     Büyükşehir Bld. Bşk.  

 

 

 

 

 Sami DEMİRCİOĞLU                    Şule ÖZKAN  

Kültür ve Turizm İl Müd.          Ulaştırma Böl ge Müd.                          T.K.B. İl Müd.  

 

 

 

 

   Veli KAYA                             Olcay TÜRKAY                                       Sevgi   ÇAY  

Milli Eğitim Müdürlüğü            Bayındırlık ve İsk. Müd.                     Bölge Çalışma Müd.   

 

 

 

                                                    Müge  ERPEK                                          Hüseyin  KARACA  

Defterdarlık  Müd.                   DSİ 13. Bölge Müd.                           Sağlık İl Müdürlüğü                    

 

 

 

 

  Hüsnü GÖKÇE                                   Adnan  ERGÜDER                     Mesut İLTER  

Orman Bölge Müd.                           İl Jandarma Kom.                        Sanayi ve Ticaret İl Müd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


